
    Osobní číslo:                        Jméno : ……………….………..…………………….        
    
                                                             Celkový počet bodů:   
 

            
Přijímací zkouška z jazyka českého a literatury pro čtyřleté studium 

 
„ Seděl jsem na lavičce pod skokanským můstkem a dělal jsem, že se dívám na lidi v bazénu. 

Voda v bazénu byla zelená a průhledná a přes vysoké okno z mléčného skla hustě létaly drobné 
stíny.Venku sněžilo, svítilna v pasáži vrhala stíny sněhových vloček na mléčné sklo. Lázně hlaholili 
ječením holek, které kluci ztahovali za nohy pod hladinu a na protější straně bazénu seděla Irena  
se Zdenkem a mlčeli.Díval jsem se, čekal jsem, co bude.Irena cákala nohami v zelené vodě, rukama 
se opírala o bílé kachlíky, opálená stehna měla trošku, ale příjemně rozpláclá a bylo jí vidět hluboko 
za ňadra. Zdeněk si románově hryzal spodní ret. Bylo mi jasné, že se pohádali. 
      Podíval jsem se znova na Irenu a Zdeněk už tam nebyl. Rychle jsem se ohlédl ke kabinám. 
Mizel právě v jedné z nich a hlasitě za sebou práskl dveřma. Opuštěná Irena seděla sama na kraji 
bazénu, čuměla do vody a pravou rukou se drbala na levém rameni.“ 
 
1.  Pozorně si přečti celý text a najdi v něm 5 pravopisných a tvaroslovných chyb.  
      Označ je přímo v textu. 
 

2. Urči jakého druhu je vedlejší věta …že se pohádali.. 
 
…………………………………………………………………………………………………..……. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Poslední souvětí v textu (Opuštěná Irena..) přeformuluj tak, aby odpovídalo větnému vzorci: 
 
            VH1  a  VH2             ………………………………………………………………………………….….. 
 

                                                   ………………………………………………………… 
VV1  pk  vložená 

                                                 ………………………………………………………… 
 

4. Urči, jaký významový  poměr je mezi větnými členy ..trošku, ale příjemně… v posledním 
souvětí prvního odstavce. 
                                         Jedná se o poměr ………………………….………………… 
 

5. Větu  Bylo mi jasné. přeformuluj tak, aby se stala větou dvojčlennou. 
          
         ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Urči větné členy slov vybraných z úvodního textu: 
 

a) holek    ……………………… 
 

b) jasné   ………………………..

7. Urči druhy zájmen:            čekal jsem, co bude ……………………………….. 
 
       Mizel právě v jedné z nich …………………    Irena seděla sama  …………………… 

 

8. Od slovesa mizet vytvoř 2. osobu množného čísla podmiňovacího způsobu  
     přítomného, rod činný, vid dokonavý 
 
     …………..….………………………….………………………………….……………… 
 
 
 

   



9. Vypiš z textu 3 podstatná jména, u nichž nacházíme zbytky tzv. duálového skloňování. 
 
1 ……….………………    2……………………………3 ………………………………… 
 

10. Proveď slovotvorný rozbor slova průhledná. 
 
       .……..….………………………….……………………………………………………… 
 
       ……..….………………………….………………………………….…………………… 
        
11. Vymysli vlastní větu nebo spojení, v němž bude mít slovo kraj (bazénu)  homonymní  
      význam. 
 
         .……..….………………………….……………………………………………………… 
 
       ……..….………………………….………………………………….……………………        
12. K následujícím slovesům vytvoř vidové protějšky: 
 
      Drbala    ……………………..……                                      Práskl    ………………………..…. 
 
13. Nahraď jednu část následujícího souvětí správnou přechodníkovou konstrukcí: Díval jsem se,  

čekal jsem, co bude.  
 

………………………………………………………………………………………….…………………………………………... 
 
14. Autorem této knihy je český spisovatel, žijící v Kanadě, který letos oslavil 80. narozeniny.  
 

Jmenuje se ………………………………………………………………………………….……  
 

U následujících otázek označ správnou odpověď. 
 

15. Úryvek je z knihy, která se jmenuje Prima sezóna. Jedná se o: (zřetelně označ správnou 
odpověď) 

     a)  Divadelní hru b) Román c) Povídkový soubor 
 

16. Mezi znaky povídky nepatří: (zřetelně označ správnou odpověď) 
 

a) Je monotematická 
b) Hlavní hrdina se v průběhu děje vyvíjí 

c) Děj se soustřeďuje kolem 1 hlavního hrdiny 
d) Bývá často zakončena pointou 

 
17. Náš neznámý autor je velkým obdivovatelem amerického spisovatele E. Hemingwaye.  
Mezi Hemingwayova díla nepatří: (zřetelně označ správnou odpověď) 

 

a)  Sbohem armádo 
b) O myších a lidech 

c) Stařec a moře  
d) Komu zvoní hrana  

 
18. Z nabídky vyber další 2 české umělce, kteří si raději než život v komunistickém režimu  zvolili 

emigraci: (zřetelně označ správnou odpověď) 
 

a)   K. Kryl 
b) J. Seifert 
c) O. Pavel 

d) V. Havel 
e) M. Kundera 
f) B. Hrabal 

g) J. Menzel 
h) M. Forman 

 
 

Opravoval:                           Kontroloval:                                                                                     

                                  Celkový počet bodů: 


